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„A magyar 
választók április 
3-án döntöttek 
arról, hogy 
mely pártokat, 
pártszövetségeket 
j u t t a t n a k 
m a n d á t u m h o z , 
kikre bízzák az 
ország irányítását, 
kikre bízzák a 
kormánypárti és 
kikre az ellenzéki 
szerepet. Soha 
ennyi nemzetközi 
m e g f i g y e l ő 
nem vett részt a 

választások őreként, soha ilyen kevés panaszt nem tettek, 
és soha ilyen gyors eredmény nem született. Politikailag és 
jogilag megkérdőjelezhetetlen a választás végeredménye, 
azt mindenkinek tiszteletben kell tartani, az új kormány 
és a parlament legitimációja minden vitán felül áll!” – 
mondta Áder János.

Megválasztották a házelnököt, a bizottsági 
tisztségviselőkről is szavaztak

Megválasztották az Országgyűlés jegyzőit. A szavazás 
eredményei alapján a tisztséget a következő négy 
évben Gelencsér Attila, Szűcs Lajos, Tiba István, dr.Vinnai 
Győző, Aradszki András, Földi László, Móring József 
Attila, Z. Kárpát Dániel, Hiszékeny Dezső, Szabó Sándor, 
Dócs Dávid, Bakos Bernadett  látják el.

Tiszavasvári Önkormányzata és Képviselőtestülete 
nevében fájó szívvel búcsúzunk
- Munkácsi Máté – városunk szülöttétől. Nyugodj 
békében! Emléked megőrizzük!

dr. Vinnai Győző

Letették az esküt a 
képviselők, megalakult az 

új országgyűlés

Figyelem!
Ismét lehetőség nyílik a lakosságnál 

keletkező kiselejtezett
elektronikai hulladékok 

összegyűjtésére 
2022. május 28. szombat délelőtt  8 

órától 13 óráig.
Helye: Tiszavasvári, Fecskeköz 

önkormányzati ingatlan
(579/1 hrsz. Tiszavasvári, Bajcsy-

Zsilinszky u. felőli bejárattal). valamint 
üveghulladékok összegyűjtésére 

2022. május 23.-29. között
Helye: Tiszavasvári, Dr. Lévai Sándor 

utca 1689/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan
 (Tiszavasvári Polgármesterei Hivatal 

mögött található füves terület).
Bővebb információ az önkormányzat 

honlapján és a Városi Tv 
képújságjában!
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Szép napot! A kérdésem a következő lenne, lehet már valamit tudni a MotoGP-pálya 
építéséről? Voltak olyan hírek, hogy a nagymértékű államadósság miatt elkaszálhatják. 
Köszönöm a választ…

- Ez a kérdés annyira érint csak bennünket, hogy Tiszavasvárihoz igen közel lesz ez 
a létesítmény, és reménykedünk abban, hogy mind turisztika, mind idegenforgalom 
szempontjából profitálhatunk belőle. Egyébként a kérdező által felvetett kérdést nem 
tudom megerősíteni. Sőt! A napokban olvastam, hogy lefolytatták azt a közbeszerzési 
eljárást, ami alapján meg van a nyertes kivitelező a MotoGP pálya megépítésével 
összefüggően kezdődő ivóvízhálózat fejlesztésére és kiépítésére. De a pálya megépítését 
is igazolja az a tény, hogy megkezdődtek az érintett földterületek kisajátítási eljárásai. Az 
építést megelőző munkálatok egyébként a Covid és a bürokrácia miatt kicsit belassultak, 
de ez még nem jelenti azt, hogy elmarad. Ahogy hallottam, 2023-ra bár még MotoGP 
futamot nem, de Super Bike futamot már terveznek. És ha már itt tartunk: lehet, mire ez 
az újság utcára kerül, addigra már elkészül az a sokat emlegetett Tedeji út is, aminek a 
felújítását 2019-ben megígértünk és most meg is valósul!

- Gyermekünk most lett iskolaköteles, és nagy fejtörést okozott, hogy hova írassuk, 
mert sajnos lassan a Kabay is Magiszter lesz. Tervez-e a város alapítványi iskola 
létrehozását?

– Ez már sokszor volt téma az előző városvezetéseknél is. Alapítványi iskolaként a 
Magiszter működik, a város nem tervez ilyen jellegű intézmény létrehozását. A szülők 
döntik el, hogy gyermeküket hova szeretnék beíratni, de én úgy gondolom, hogy a 
Kabay iskola magas színvonalon látja el az oktatást. Az ott tanuló és onnan kikerülő 
gyerekek megállják helyüket a különböző szintű versenyeken csak úgy, mint később a 
középiskolában. Természetesen ez az iskola is küzd kihívásokkal. Értem, hogy a kérdező 
mire gondol. Nem dughatjuk homokba a fejünket. Ilyen élethelyzetben vagyunk, ezzel 
meg kell tanulni együtt élni. A felnőtt társadalomban sincs ez másképp!

- Sok településen hozott olyan döntést a képviselőtestület, hogy vasárnap nem lehet 
semmi olyan tevékenységet folytatni, ami zavarja a lakosság pihenését (Flex, motoros 
fűkasza, fűrészgép). Elképzelhető, hogy vasváriban is lesz ilyen döntés, hogy legalább 
vasárnap tudjunk nyugodtan pihenni? Sajnos a rendőrségre történő bejelentés nem a 
legjobb módszer! – Tiszavasváriban az általános szabályzás szerint a hét mindennapjára 
érvényes az, hogy a lakosság nyugodtan pihenjen, pihenhessen! Az a csendháborítási 
törvény, ami régen volt, hogy este 10 után nem lehet hangoskodni, stb., az már megszűnt. 
Gyakorlatilag, ha a nyugalom megzavarására alkalmas az a tevékenység, amit valaki a 
nap folyamán végez, akkor az állampolgár, akit ez zavar, élhet bejelentéssel a rendőrség 
felé, nekik kell eljárni ez ügyben. Ez egyébként szabálysértésnek minősül, amely eljárás 
szintén a rendőrséghez tartozik.

- Igaz, hogy a háború, Covid, stb. miatt nem lesz megépítve sem a tanuszoda és sem 
pedig a gyógyhotel, mert nincs rá pénz (jelenleg)?

– Ezt határozottan kijelenthetem, hogy nem igaz! A tanuszoda esetében kiemelt 
kormányzati támogatást élvez a projekt. A megalakulandó új kormány a közbeszerzési 
eljárás folytán biztosítja azt a forrást, amiből a kivitelező el tudja végezni a munkálatokat. 
A gyógyszállónk esetében pedig június 30-ig kell kiírnunk a közbeszerzési eljárást. Ezt 
sem blokkolta sem a Turisztikai Ügynökség, sem pedig a Kormányzat!

- Mikor kerül már be a testületbe Császár József helyére valaki?
– Napokon belül fog a Helyi Választási Bizottság döntést hozni a lemondott Császár 

József helyéről. A törvény értelmében ilyen esetben a választást megelőzően leadott 
szervezetének lista sorrendje alapján kerül kijelölésre az személy, aki amennyiben 
elvállalja a felkérést, leteszi az esküt, elfoglalhatja képviselői mandátuma értelmében a 
helyet.

- Igaz, hogy a mostani esőzésekkor megint beázott a sportcsarnok? Miért nem lépnek 
már az illetékesek? Egyáltalán van felelős?

– Sajnos a tavaly nyári vihar következményeképpen olyan jellegű sorozatos sérülések 
keletkeztek a tetőn, ami miatt történik, hogy több helyen van, volt beázás. Mi jeleztük a 
Magyar Kézilabda Szövetségnek a hibákat, mivel a csarnok felújítása a vihart megelőzően 
teljesen az Ő hatáskörükbe tartozott. A garanciális javításra történő felszólítás telje 
mértékben az Ő joguk és feladatuk. Elvileg a tető javítási munkálatainak befejezése 2022. 
május 6-ig meg kell, hogy történjen. A parkettát csak az után lehet elkezdeni, miután 
teljesen kiszárad, és a tető is rendben van, hiszen addig nincs értelme hozzákezdeni. 
Most a képviselőtestületünk azon van, hogy különféle pályázati pénzekből a teljes 

tetőszerkezetet és a parkettát teljes egészében újítsuk fel.
- A városban még mindig sok a kóbor kutya. Elmondta polgármester úr, hogy a 

befogásra szánt pénz korlátozva van, de a sintértelep erre jó megoldás lenne. Lehet 
tudni, hogy mikor kezdenek hozzá?

– Nem a befogásra szánt pénz, hanem a lehetőségeink vannak korlátozva. A probléma 
az, hogy az ebrendészeti telepekkel kapcsolatosan oly módon változott meg a törvény, 
hogy nem könnyebbé, hanem nehezebbé tette az ez irányú munkát és a telepek 
működését. Miről is van szó? Egy befogott ebnek a tartásáról 45 napig kell gondoskodni. 
Ezt a megnövekedett költséget ezek a telepek mindjárt áthárítják az önkormányzatokra. 
Aztán: egy kennelben egy ebet lehet csak elhelyezni. Az általunk szerződött telepnek 
emiatt 25 millió forintot kellett arra költeni, hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak. 
Bár a helyzetünk nem rózsás, de szeretném a Tiszavasváriakat megnyugtatni, hogy 
a mi helyzetünk sokkal-sokkal jobb, mint más településeké. A szabályok szigorítása 
miatt a tavalyi 100 helyett az idén csak 50 településen dolgoznak (fognak be ebeket), 
és Tiszavasvári közte van. A mi ebrendészeti telepünkkel kapcsolatosan az a probléma 
merült föl, hogy a 2020-ban benyújtott pályázat az akkori követelményeknek megfelelő 
tervek alapján készült el az akkori költségvetéssel. Hiába kaptunk rá egyedi kormányzati 
támogatást, a megváltozott törvény értelmében mára már nem megfelelő, és a pénz sem 
elég rá. Most azon munkálkodunk, hogy az elnyert 50 millió forinthoz a megalakuló új 
kormánytól kérünk még annyi pénzt, hogy a jelenleg érvényes jogszabálynak megfelelő 
ebrendészeti telepet tudjunk felépíteni öltözővel, szociális helységekkel, orvosi rendelővel 
egyetemben, amik hiányában nem adják ki a működési engedélyt. Csak úgy tudjuk a kóbor 
ebek kérdését megoldani, ha itt helyben saját magunk járunk el. A végső megoldás viszont 
a felelős állattartás. Amíg az emberek nem ivartalanítják, nem chipeztetik a kutyákat, nem 
törődnek a megszületett alom elajándékozásáról, addig sajnos szélmalomharcot vívunk, 
mert az eddigi 25-30 elszállított eb helyett a megváltozott körülmények miatt csak 10-15-
öt tud elszállítani az eb befogó! És ez havi szintre érvényes!

-  Pár év múlva üres lesz a Vasvári Pál általános iskola. Mit tervez vele az önkormányzat? 
– Valóban két év múlva kiürül az iskola. Jelen pillanatban a Nyíregyházi Tankerület 

vagyonkezelésében van az épület. A tankerület még semmi jelzéssel nem élt felénk, 
viszont rövid időn belül ezt meg kell tenniük

– Ennyi volt a lakosság által feltett kérdéssorozat. Van-e esetleg pár olyan hasznos 
információ, amiről az olvasóknak, városlakóknak tudni kell?

-  Itt a tavasz, bár a Covid még valamilyen szinten jelen van, de beindult a pezsgés, 
a kulturális események, vannak testületi ülések, járhatunk közösségbe, és beindultak 
azok a szervezetek is, akik jelen voltak és vannak Tiszavasváriban. Azzal kezdeném, 
hogy megkerestek a napokban a Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének 
Egyesületétől az elnökség, hogy szeretnének egy egyeztetést kezdeményezni Tiszavasvári 
jövőjének érdekében. Ez egyfajta együttgondolkodás, ötletelés célzattal. Ez meg is 
történt! Mintegy másfél órás beszélgetés keretében felajánlották önzetlen segítségüket 
az önkormányzatnak, a város lakosságának mindazon tevékenységekben, amivel éppen 
foglalkoznak. A konkrét megvalósítás érdekében még fogjuk egymást keresni. Szóba 
került egy vállalkozói adatbázis létrehozásának lehetősége, mely nagy segítséget 
nyújthat adott esetben a lakosságnak. Már erre volt próbálkozás korábban. Most ez a 
téma újra előkerült, és megegyeztünk, hogy az önkormányzat segíti a kezdeményezést 
a végleges megvalósítás érdekében. Június környékére terveztük a következő találkozót, 
ahol ötletbörzézhetünk tovább! A következő fontos téma amiről beszélnünk kell az az, 
hogy jó néhány évvel ezelőtt létre lett hozva a városnak egy civilalapja, de mivel semmi 
befizetés nem történt rá, így az pangott. A 2018-as időközi választás után kezdtem el 
gondolkodni azon, hogyan lehetne ezt élővé tenni, hogyan lehetne pénzzel feltölteni. 
Aztán biztos emlékeznek rá sokan, hogy 2019-ben a járvány előtt megszerveztük az első 
városi bált. Más településeken ez már működött, így arra gondoltam, hogy ha ott igen, 
akkor nálunk miért is ne működne? És működött nem is akárhogy, - hatalmas sikerrel. 
Na, ennek a bálnak a bevétele képezte azt az összeg, amit pályázat útján felhasználhattak 
a civil szervezetek rendezvényekre, működésre. Ebből a pénzből nagyon sok szervezetet 
tudtunk támogatni. Aztán eljött a 2020-as esztendő, és jött a folytatás! Feltöltöttük ismét a 
civilalapot egy ismételt sikeres bál után, majd jött a Covid helyzet, és kettő évre leállt az 
élet. Voltak, akik aggódtak a bent maradt pénz miatt, de megnyugtatásképpen mondom, 
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hogy az önkormányzat ezt nem költötte el, nem élte fel, hanem őrizte. Aztán jött a 
2022-es év, amikor is a járvány csitulni látszott, ezért a Szociális és Humán Bizottságot 
megkértem, hogy írja ki a pályázatot a mintegy 1,5 millió forint igazságos szétosztására. 
11 civil szervezet küldött be érvényes pályázatot, amit értékeltek, majd döntöttek. Két 
esetben kértem, hogy egy kicsit vastagabban fogjon a bizottság „pennája”, támogassák azt 
a javaslatomat, hogy ez a két szervezet kicsit több támogatást kapjon. Az egyik a Lukács 
Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület,

a másik pedig a Városi Fúvószenekar

volt, akiknek a munkáját azt hiszem, nem kell bemutatni. Javaslatom támogatást kapott, 
amit köszönök. Így, mivel üres lett a Városi Civil alap számlája, azt tervezzük, hogy 
hamarosan újra Tiszavasváriért Jótékonysági Bált szervezünk. Néhány jó hír még: évek 
óta igény volt egy mosdóra a Csónakázó tó területén. Örömmel jelenthetem, hogy egy 
külön oldalsó bejárattal az ifjúsági tábor épületéhez hozzátoldva a Tiva.Szolg. Kft. 
jóvoltából hamarosan elkészül az illemhely, ami bárki számára használható lesz.

Aztán lassan elkészül a Kabay úton a régi családok átmeneti otthonának az átépítése. 
Ezáltal a Hősök útról az eléggé viseltes épületből átköltözhetnek ide a Kornisné 

Központ munkatársai. Aztán ha elkészül az orvosi rendelő felújítása, akkor Kádár doktor 
úrnak is lesz egy modern, kulturált rendelője a városközpontban. És ha már itt tartunk: 
Szó érte a házunk táját, hogy csak beszélünk a központi orvosi rendelő felújításáról, de 
még sehol semmi. Ez azért történt, mert ha a kivitelező hozzá kezdett volna a bontási 
munkálatokhoz, akkor a fűtésrendszert is szét kellett volna szedni, így a hideg időkben 
nem lett volna fűtés a rendelőkben. Remélhetőleg mielőbb beállít az igazi tavasz, és akkor 
már nem lesz szükség fűtésre. Rövid kérdéssor – piac melletti műfüves focipálya projekt! 

Tegnap szegezték nekem a kérdést, hogy miért ott van? Azért, mert a 2016-os pályázat 
beadásakor az akkori képviselőtestület ezt a helyet nevezte ki akcióterületnek, vagyis, a 
megvalósítás helyszínének. Hiába szerette volna bárki áthelyezni a sportcsarnok mellé, ezt 
nem tehette, - tehettük volna meg. És végezetül még egy örömteli hír: május 21-én végre 
ismét megrendezhetjük az Öhönforgató versenyt a szokásos módon – sztárfellépőkkel, 
ahova szeretettel várunk minden érdeklődőt.

- Köszönöm!  
Fülöp Attila
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Óvodánkban - ami közel 8 éve már az 
Örökös Zöld Óvoda címet viseli -, kiemelt 
szerepet kap a környezeti nevelés, melynek 
részeként nagy hangsúlyt fektetünk a jeles 
zöld ünnepekről való megemlékezésre, ami 
a szemléletformálásunk egyik alappillére. 
Ezek közül is az egyik leghangsúlyosabb, 
legösszetettebb ünnep a Föld Napja. 
Ilyenkor a gyerekek játékos feladatokba 
ágyazva - életkoruknak megfelelő – fontos 
ismereteket szerezhetnek bolygónkról, 
és annak védelméről a fenntarthatóság 
jegyében. Szó esik a talaj, a víz, a levegő 
fontosságáról, tisztaságának megőrzéséről 
és védelméről, természetesen mindez 
a közvetlen élményszerzés eszközén, 
a játékon keresztül, így mélyítve el a 
megszerzett információt a gyermekek 
gondolkodásában, hiszen a legfogékonyabb 
korosztályhoz tartoznak. Megismerkedünk 

a szelektív hulladékgyűjtéssel, az 
újrahasznosítással és azok jelentőségével, 
Földünkre gyakorolt hatásával. 
Programjaink során különböző – tudatos és 
környezetbarát – járásmódokra hívjuk fel 
a figyelmet, mint például a kerékpározás 
vagy a gyaloglás, amire nem csupán a 
gyerekeket, de rajtuk keresztül a szülőket 
is ösztönözzük, óvva ezzel a levegőt és 
egészségünket is. A játékos ügyességi 
kerékpárversenyen aktívan vesznek részt 
nagycsoportos óvodásaink, természetesen 
a biztonságos közlekedés jegyében. A 
Földet nem örökségül kaptuk, hanem 
gyermekeinktől kölcsönöztük azt! / indián 
mondás / Óvjuk és vigyázzunk rá, hisz mi 
csak egy apró fejezete vagyunk a Földünk 
életének, de számunkra Ő nélkülözhetetlen 
az életünkhöz!

„Olyanok vagyunk, mint egy 
nagycsalád. Sokan azért járnak 
hozzánk, hogy magányukat enyhítsék 
és már a tudat, hogy reggel van miért 
felkelni, mert van egy hely, ahol 
várják, jó érzéssel tölti el az időseket.” 
Az Idősek Klubja elsősorban a saját 
otthonukban élő, önmaguk ellátására képes 
időskorúak napközbeni ellátására szolgál 
és nyújt különböző szolgáltatásokat. 
A klubtagoknak lehetőséget biztosít a 
napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas 
kapcsolatokra, higiéniai szükségletek 
kielégítésére, valamint a szabadidő hasznos 
eltöltésére. Nagy hangsúlyt fektetünk 
testi-lelki harmónia megteremtésére. 
Változatos programok teszik színessé 
időseink életét. Programjaink: 
névnaposok, születésnaposok köszöntése, 
a Református Lelkész Istentiszteletet tart 
nálunk rendszeresen, készségfejlesztő 
foglalkozások, memóriajavító 
foglakozások, ismeretterjesztő, 
felvilágosító foglalkozások, nevezetes 
ünnepek megtartása,(farsang, mikulás), 
karácsonyi-, húsvéti ünnepek, nőnap, 

anyák napja, Idősek Világnapja. 
Szolgáltatások: a szabadidős 
programok szervezése, kirándulások, 
színházlátogatás, hivatalos ügyek intézése 
és segítése, frissítő torna, esetenként 
vérnyomás és súlymérés, vércukorszint 
ellenőrzés, egészségügyi alapellátáshoz 
és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, 
csoportos játék, beszélgetés, szellemi 
frissességet megőrző tréning. Tegyünk 
együtt azért, hogy senki ne legyen 
magányos! A klubtagság, a szolgáltatás 
igénybevétele ingyenes! Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. Akinek 
a Klubba való közlekedés nehézséget 
okoz, szívesen segítünk!

Ha felkeltettük érdeklődését, keressen 
bennünket:

Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál út 87.
Tel.:  42/520-002  
E-mail: szeszk@gmail.com

…és egy kis csalogató: Április 
hónapban sem tétlenkedtünk az Idősek 
Nappali Klubjában. A mindennapi színes 
programjaink mellett felköszöntöttük 
azokat a klubtagjainkat, akik az első 
negyedévben ünneplik névnapjukat és 
születésnapjukat. Jó hangulatban telt a 
nap! Sokat beszélgettünk, énekeltünk, 
s megvendégeltük klubtagjainkat. Jó 
érzés látni időseink boldog arcát. Azt a 
mosolyt, ami azt tükrözi, hogy nagyon jó 
a valahová való tartozás érzése. Ami nem 
maradhatott el: Anyák Napja, amit a mi 
kis közösségünkben is megünnepeltünk. 
Klubtagjaink versekkel tették 
felejthetetlenné e jeles ünnepet, s végezetül 
apró kis ajándékokkal köszöntöttük őket. 

Makkai Jánosné 
intézményvezető

A XX. század elejétől a 2. világháború 
befejezéséig tanított a Szentmihályi 
Református elemi népiskolában. 
Sajnos személyi adatai nem állnak 
rendelkezésünkre, mert nem itt született 
és nem itt halt meg. Interneten próbáltam 
rákeresni a névre. Találtam is hasonló 
nevűt, sőt ma is élő festőművészt, de ez 
legfeljebb távoli rokon, ugyanis a tanító 
úrnak informátorom szerint egyetlen 

lánygyermeke volt. A Zrínyi utcában laktak 
Pap Gyula tejcsarnokossal szembe, lakását 
fűrészes Gazdag Pista bácsiék vették meg. 
Eszenyi Lajos „Rádiózás Szentmihályon” 
című írásában említi, hogy az iskolai, 
sőt a községi ünnepségek hangosítását 
1941-ig Urbán tanító úr végezte. A tanítás 
melletti hobbija a festészet volt, melyet 
művészi szintre emelt. Pap Gabriellának 
és nekem is van tőle remekbe szabott 
olajfestménye, melyeket természetesen 
szüleinktől örököltünk.  A művészi szint 
nem túlzás, melyet az alábbi kis történet 
is bizonyít. Édesapám, Hankó László 
és Urbán tanító úr egy tantestületben 
dolgoztak a harmincas években, és igen 
jó viszonyban voltak. Egy alkalommal 
megkérte, hogy fesse le az apját és anyját 
(az én nagyszüleimet), akiket a Zemplén 
megyei faluban, Megyaszón igen nagyra 
becsültek a lakosok.  Miután az ember 
nagyságú mellképek elkészültek, kirakták 
az ablakba, s a néhány méterre levő úton 
haladó atyafiak kalapot emeltek az igazgató 
kántortanító úrnak, mert olyan élethűek 
voltak az olajfestmények. A mesterművek 
ma is a család féltve őrzött kincsei.

Hankó András

2022. április 9-én, húsvéti rendezvényen 
fogadtuk a családjainkat a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete székhelyén, a 
Civil Házban. Az esős idő ellenére sokan 
töltötték el a szabadidejüket vidáman, s 
kreatívan a nagycsaládos bakterházunkban. 
Legelőször 5 állomásos vetélkedőn vettek 
részt a kicsik és a nagyok: voltak játékos 
ügyességi feladatok, húsvéti kakukktojás, 
puzzle, de az egyik állomáson locsolóverset 
is kellett írni a versenyzőknek. Ezután 
húsvéti kézműves foglalkozás, s 
ünnepi nyuszi sütik alkotása és sütése 
következett. Az előzetesen meghirdetett 
„Maradékból finomat” versenyre 2 
ügyes anyuka készített finomságokat 
az otthoni hűtőben maradt ételekből, 
amelyet mindenki megkóstolhatott. Volt 
maradék krumplipüréből készült pogácsa 
és megmaradt sonkaléből és virsliből 
készült lencsefőzelék. A versenyek 

résztvevői értékes ajándékokban 
részesültek. A program alatt néhány 
ügyes kezű apuka és iskolai közösségi 
szolgálatos fiú összeszerelte a Városi 
Civil Alap pályázati támogatásból 
megvásárolt pingpongasztalokat, kültéri 
tárolót és tárolós ülőkéket. Beüzemeltük 
az ugyancsak a pályázati támogatásból 
érkezett nagy parti hangfalunkat is, s a 
sörpadgarnitúrákat is használatba vettük. 
Köszönjük szépen a felnőtt önkénteseink, s 
minden iskolai közösségi szolgálatos diák 
segítségét, munkáját! Kedves családok! 
Szívből köszönjük, hogy a rossz idő 
ellenére is eljöttetek hozzánk! Szeretettel 
várunk benneteket legközelebb is! A 
program a NEAO-KP-1-2022/8-000530 
„Nagycsaládos bakterház” elnevezésű 
pályázat keretei között valósult meg. 

Lévai Andrea, egyesületi elnök

Föld napja a Fülemüle Zöld Óvodában

Ha Ön idős és magányos? Társaságra vágyik? - várjuk szeretettel kis 
közösségünkbe  

Idősek Nappali Ellátása - Idősek Nappali 
Klubja

Utcanévváltozás
Révai J. u –Urbán Béla u.

Húsvéti rendezvény a tiszavasvári 
nagycsaládos bakterházban
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2022. április 9–én újra nagykoncertet 
rendeztünk a Találkozások Háza 
színháztermében, ezúttal a hollywoodi 
filmzenéké volt a főszerep az előadásunkon. 
A járványhelyzet miatt az utóbbi két évben 
nem volt lehetőségünk koncertet rendezni, 
azonban a tavaszi időszak beköszöntével 
úgy döntöttünk, hogy újra színpadra 
állunk, s ezúttal a mozi világába repítjük 
el közönségünket. Kigördült a vörös 
szőnyeg a Találkozások Háza aulájában, 
amelyen besétálva a közönséget már 
várta a filmes dekorációba öltöztetett 
aula, majd a színházterembe belépve is a 
hollywoodi miliő fogadta a látogatókat. 
Az eseményen köszöntőt mondott Szőke 
Zoltán polgármester úr, aki beszédében 
külön megköszönte a zenekari tagok 
kitartását a nehéz időkben, illetve továbbra 
is a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
támogatásáról biztosította együttesünket. 

Az óriási mozivászon előtt helyet foglaló 
zenekar előadásában felcsendültek többek 
között: Az oroszlánkirály, Szépség és a 
Szörnyeteg mesefilmek mellett a Gladiátor, 
Flashdance, a Trónok harca, az izgalmas 
Western filmek, a James Bond film 
betétdala, a Skyfall filmzenéje is, s a műsor 
zárásaként Star Wars fülbemászó dallama 
sem hiányozhatott, amely alatt a közönség 
megtekinthette az est „stáblistáját”. 
Koncertünket ezúttal Girincsi Fruzsina 
éneke színesítette, aki csodálatos hangjával 
kápráztatta el a közönséget. A nézőket a 
mindenki által jól ismert konferanszié, 
Fülöp Attila humora derítette jókedvre két 
szám között, ezáltal biztosítva az előadás 
fesztelen hangulatát. 

A koncert támogatói nélkül nem tudtuk 
volna megvalósítani e nagyszabású 
rendezvényt, akik adományaikkal, 
szolgáltatásaikkal, segítették az 
előadás létrejöttét. Köszönünk minden 

támogatást! A koncert főbb támogatói: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Tiszavasvári Város Önkormányzata, 
EKIK Találkozások Háza, Hankó László 
Zeneiskola, Tiszavasvári Városi Televízió, 
Tiszavasvári Városért Alapítvány, QUICK 
2000 KFT., MS-2001 BT, P-Tender Kft, 
Agroman-Gép Kft,Viola Print Kft, Szabó 
Zsolt, Balázsi Csilla, Kuik Imre, Hankó 
András, Losonczi Lajos, Lakatos István, 
Daróczi Anna és családja, Olasz István. A 
koncert megszervezése, összeállítása nem 
könnyű feladat elé állította zenekarunk 
tagjait, azonban célunk az volt, hogy 
egy újszerű, színvonalas, lendülettel teli 
koncerttel lepjük meg a közönséget. Egyik 
legnehezebb feladatunk az volt, hogy az 
előadás alatt a zenekarnak sikerüljön szinte 
mindvégig szinkronban úszni a mögöttünk 
futó filmbejátszásokkal, leginkább ez 
a filmválogatásoknál jelentett nagyobb 
kihívást. A zenekart vezényelte a Városi 
Fúvószenekar művészeti vezetője: Nagy 
Dániel. Köszönjük az előadás alkalmával 
zenekarunk részére az adománygyűjtő 
dobozba bedobott adományaikat, amelyet 
a jövőben hangszervásárlásra szeretnénk 
felhasználni. Lehetőség van továbbra 
is együttesünknek felajánlani adójuk 
1%-át (adószámunk:18797442-1-15, 
Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány) 
amely nagyban segíti működésünket. 
Eddigi felajánlásaikat hálásan köszönjük! 
A tavasz beköszöntével megkezdődik 
zenekarunk számára a fellépések időszaka: 
a közel jövőben találkozhatnak velünk a 
május 21-ei Öhönforgatón, majd június 18-
án újra a fúvósok és a táncosok foglalják el 
a Találkozások Háza előtti teret, ahol több 
művészeti csoporttal együtt szórakoztatjuk 
majd a közönséget. Szeretettel várjuk 
Önöket!

TVF

A lakatlan házak, raktár épületek és 
elhagyatott mezőgazdasági épületek 
elkerítetlenek, őrizetlenek, könnyű 
célpontok lehetnek az elkövetői 
csoportoknak. A romos épületekből vagy 
kihaltak a tulajdonosok, vagy az örökösök 
máshol élnek és nem foglalkoznak az 
ingatlanokkal, viszont a személyi tulajdon 
védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik, 
ezért a házak, épületek biztonságáról 
mindenkinek saját magának kell 
gondoskodnia. Néhány hasznos tanács, 
hogyan óvhatjuk meg azon ingatlanjainkat, 
ahol életvitelszerűen nem tartózkodunk: 
Gondoskodjunk a magára hagyott épületek 
rendszeres ellenőrzéséről, ha az ingatlantól 
távol élünk, kérjük meg a szomszéd 
lakókat figyeljenek a házra. Vegyük fel 
a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, 
polgárőrséggel, akik rendszeresen 
bűnmegelőzésű járőrszolgálatot látnak el 
a vagyonbiztonság fokozása érdekében. Az 
elkövetők gyakran az ablakokat betörve, 
benyomva jutnak be a házba, ezért az 
épületek ablakait célszerű ráccsal ellátni. 
A bejárati ajtók legyenek masszívak, 
biztonsági zárral felszereltek. Célszerű 
hevederzárat használni. Fontos, hogy a 
hátsó ajtók, garázsajtók és a melléképületek 
is kellő védelemmel rendelkezzenek. 
Anyagi lehetőségeikhez mérten, a 
mechanikai védelem kiegészítésként 

alkalmazzanak elektronikai rendszert 
is! Ezek a technológiák (hang- és 
fényjelző készülék, távriasztás) ugyan 
nem minden esetben védenek meg a 
betöréstől, de a külvilág számára jelzik, 
hogy illetéktelenek jogtalanul akarnak 
behatolni az otthonukba. Érdemes 
biztonságtechnikai szakember tanácsát 
kikérni, aki az adott ingatlan állapotát, 
helyzetét figyelembe véve tud tanácsot 
adni. Ügyeljenek a meglévő elektronikai 
védelmi rendszer karbantartására! Célszerű 
szúrós, tüskés növényeket telepíteni a 
kerítés mellé. A kerítés maradjon átlátható, 
hogy illetéktelenek ne tudjanak feltűnés 
nélkül mozogni a kertben! Amennyiben 
az illetékességi területén tudomásuk van 
olyan épületről, lakóházról mely régebb óta 
lakatlan, a tulajdonosok, esetleg örökösök 
máshol élnek, azt jelezhetik a település 
körzeti megbízottjának, aki az érinett 
ingatlan fokozott ellenőrzése érdekében 
szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. 
A bűncselekmények többsége megelőzhető, 
ezért kérjük, fogadják meg bűnmegelőzési 
tanácsainkat és ajánlásainkat közvetítsék 
rokonaiknak és ismerőseiknek is! Ha mégis 
bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, 
hívja a 112-es központi segélyhívószámot!

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztálya

Rendőrségi Hírek
Lakatlan házak, raktár épületek biztonságáról

Hollywoodi Mozi Koncert Est A 
Fúvósokkal
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A nyíregyházi Váci 
Mihály Kulturális 
Központ által a 
költészet napja 
alkalmából 2022. 
április 11-ére 
meghirdetett Váci 

Mihály Szavalóversenyen a Tiszavasvári 
Kabay János Általános Iskola négy 
tanulója vett részt.  Sesay Benedek 5.a, 
Tóth Marcell 7.d, Varga Benedek 7.d és 
Zajácz Lorina 6.c osztályos tanulók egy 
nagyon színvonalas megmérettetésen 
vannak túl, amely idén is rendkívül 
népszerű volt az iskolások körében, 
hiszen a gyermek kategóriában több mint 
ötven fő vett részt szerte a megyéből. 
A diákoknak Váci Mihály vagy Petőfi 
Sándor egyik művét kellett elszavalniuk. 
Tekintettel a résztvevők tekintélyes 
létszámára, a szervezők a gyermek 
kategóriában szereplő versenyzőket három 
csoportra osztották, ahonnan a legjobban 
teljesítő három fő jutott a döntőbe. Nagy 
örömünkre a szakmai zsűri iskolánk 
kiváló versmondójának, Zajácz Lorinának 
ítélte oda az első helyezést. Az igen erős 
mezőnyben Sesay Benedek, Tóth Marcell 
és Varga Benedek is remekül teljesített. 
Szívből gratulálunk mindannyiuknak! 
Köszönet a szülőknek és a felkészítő 
tanároknak.  

A Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus 
Gimnázium évek óta meghirdeti megyei 
tantárgyi versenyeit felső tagozatos 
tanulóknak. A 3 fordulóból álló verseny 

döntőjére- a pandémia előtt -mindig a 
szervező intézményben, azaz Nyíregyházán 
került sor. 2 éve a helyszíni döntő helyett 
a tanulók saját intézményükben írják meg 
a döntő feladatsorát. A feladatokat zárt 
borítékban kapjuk meg a döntő napján, 
majd azokat tanári felügyelet mellett 
írják meg a versenyzők. A Tiszavasvári 
Kabay János Általános Iskola 8 tanulója is 
nevezett erre a versenyre magyar nyelv és 
fizika tantárgyból. Mind a 8 tanulónk szép 
eredménnyel zárta a versenysorozatot. Az 
anyanyelvi versenyen arany minősítést 
kapott Fekete Hanna és Rozgonyi Dóra, 
valamint bronzminősítést szerzett Dudás 
Péter és Simon Dániel. Fizika tantárgyból 
Kóti Gábriel arany  minősítést kapott, 
ezüstminősítéssel végzett Simon Dániel, 
bronzminősítést Balogh István Kevin, 
Dudás Péter, Kóti Levente és Kóti Zsolt 
kapott.

2022 tavaszán az eddig a pandémia miatti 
online megrendezett versenyek után, 
hagyományos módon, ismét jelenléttel 
folytatódhat a tavaszi versenyszezon. 
Diákjainknak különböző tantárgyak helyi, 
térségi, megyei versenyein és az országos 
megmérettetéseken való részvételére, elért 
eredményeikre büszkék vagyunk, további 
kitartásra buzdítunk, bátorítunk minden 
tanulónkat. Versenyeredményeinkről 
készült részletes beszámolók a 
tiszavasvari-iskola.hu weboldalon 
vagy hivatalos FaceBook oldalunkon 
olvashatók.

2022 szeptemberében ismét tárt kapukkal 
várja a leendő első osztályosokat a 
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola. 
Komoly döntés előtt álltak a beiratkozás 
előtt az iskolát kezdő gyerekek szülei. 
Hiszen szeretnék megtalálni gyermekeik 
számára azt a helyet, ami nekik a legjobb, 
ahol biztonságban vannak, ahol jól érezik 
magukat, ahol eredményeket és sikereket 
tudnak elérni, és ki tudják bontakoztatni 
tehetségüket. Ezen döntés meghozatalában 
igyekeztünk segíteni iskolaválasztást 

segítő programjainkkal mi, a Tiszavasvári 
Kabay János Általános Iskola pedagógusai, 
akik április 12-én vendégül láttuk a 
gyerekeket és szüleiket egy vidám, játékos 
„Fészkelődő” délutánon. Az alkalom 
játszóházi keretek között adott lehetőséget 
a személyes találkozásra és ismerkedésre 
a tanító nénikkel. A gyerekek lelkesen 
teljesítették az érdekes feladatokat. A 
rendezvényt közös tánccal zártuk, ahol 
nemcsak a gyerekek, de a szülők is 
vidáman ropták a táncot. 

A már hagyománnyá vált Tavaszköszöntő 
műsor 2022. április 13-án került 
bemutatásra iskolánkban. A közel 50 főből 
álló „Zenebutik” tehetséggondozó csoport 
most is vidám, hangulatos pillanatokat 
szerzett alsó tagozatos nézőinek. Kedves 
tavaszi dalok csendültek fel énekhangon és 

furulyán, melyet ritmushangszerekkel és 
tánccal kísértek. Állatbőrbe bújt gyerekek 
kalauzolták el a közönséget egy zenés-
táncos tavaszi vásárra. Ezzel kívántak 
mindenkinek nagyon tartalmas tavaszi 
szünetet és kellemes húsvéti ünnepeket!

Versenyeredmények a Tiszavasvári Kabay 
János Általános Iskolában

„Fészkelődő” - leendő elsősök a Kabay-
ban

Tavaszköszöntő
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Az idei április több programot is tartogatott 
a Váci Mihály Gimnázium tanulói számára. 
Április elsején a diákönkormányzat 
szervezésében fordított napot tartottunk. 
A tanítás előtt az igazgató úr jelképesen 
átadta az iskola kulcsát a diákigazgatónak, 
aki egy beszéddel nyitotta meg a napot. Az 
órák rövidítettek voltak és egy-egy kistanár 
tarthatta meg azokat, míg a tanárok 
ismételten diákokká váltak egy nap erejéig, 
s teljes beleéléssel utánozták a tanulók 
viselkedéseit és szokásait. A második óra 
után a tanári testnevelés óra zajlott, amit 
az iskola minden tanulója végignézhetett. 
A bemelegítésen és az ingafutáson túl egy 
barátságos kiütő meccset is játszottak, amit 
nem csak a tanárok, de a diákok is nagyon 
élveztek. Ezen a napon az újdonsült 
igazgató egy kísérletet is bemutatott a 
tanulóknak, ami felettébb érdekes volt. 
A visszajelzések alapján mind a tanulók, 
mind a tanári kar jól érezték magukat 
a fordított napon, így remélhetőleg a 
következő tanévben is sikerül megtartani. 

A tavaszi szünet előtti utolsó napon is 
programlehetőséget kínált az iskola, a 
no backpack day-t. A no backpack day 
szó szerint fordítva hátizsák nélküli nap, 
melynek lényege, hogy a diákok bármiben 
hozhatják a könyveiket és a füzeteiket, 
kivéve az iskolatáskájukban. Ez az őrület 
egy videómegosztó oldalról indult el, és 
azóta már rengeteg iskolában rendeztek 
hasonlót, nem csak Magyarországon, 
hanem világszerte több országban. A 
diákok így elengedhették a fantáziájukat, 
és kreatívabbnál kreatívabb ötletek 
születtek. Volt, aki kosárral, dobozzal, 
zsákkal vagy éppen bőrönddel érkezett. Bár 
sokan ennél is extrémebb ötletekkel álltak 
elő, hiszen babakocsiban, fürdőkádban, 
virágcserépben, hangszertokban, 
kutyahordozóban, talicskában vagy 
éppenséggel olajhordóban hozták az 
aznapi felszerelésüket. Ez a program is 
hatalmas népszerűségnek örvendett és a 
diákok boldogan vettek részt benne. 

A tagintézmény tavaszi hagyományaként - 2 év kényszerszünet után - 2022. április 
13-án került megrendezésre a Magiszter Szavalóverseny az iskola tehetséges diákjainak 
részvételével. A fokozott várakozást mutatja, hogy 2-8. évfolyamig 76 lelkes diák 
jelentkezett a felhívásra, és élt a megmérettetés lehetőségével. A versenyzők szebbnél 
szebb versekkel örvendeztették meg a hallgatóságot, így az évfolyamonként pontozó 
zsűriknek nehéz dolguk volt a döntést illetően. Helyezések:
2. évf.
1. hely: Balogh Roxána (2. b), 2. hely: Lakatos Leila Emőke (2. a), 3. hely: Balogh 
Sándor Dominik (2. c), Különdíj: Makula Máté (2. b)
3. évf.:
1. hely: Rostás János (3. a), 2. hely: Rézműves Emilián (3. a), 3. hely: Tóth Amina 
Panna (3. b), Különdíj: Rostás Krisztofer (3. a)
4. évf.:
1. hely: Makula Melina (4. b), 2. hely: Rostás Dominik (4. a), 3. hely: Rézműves Erika 
Mária (4. c), Különdíj: Ábri Csenge Kira (4. b) és Makula Rikárdó Máté (4. c)
5. évf.:
1. hely: Ábri Gergő (5. a), 2. hely: Lakatos Lili (5. a), 3. hely: Rostás Csenge (5. a)
Különdíj: Makula Amira Ramóna (5. b)
6. évf.:
1. hely: Rézműves Hajnalka (6. a), 2. hely: Balogh Emőke (6. a), 3. hely: Rostás Rómeó 
(6. c), Különdíj: Makula Ilona Auróra (6. b)
7. évf.:
1. hely: Rézműves Sára Réka (7. a), 2. hely: Rézműves Rikárdó (7. c), 3. hely: Ábri 
Amina Vanessza (7. a), Különdíj: Vadász Lolita (7. c)
8. évf.:
1. hely: Rézműves Kristina (8. a), 2. hely: Balogh Antónia Julianna (8. c), 3. hely: Ábri 
György (8. c), Különdíj: Makula Tamás (8. b)

Gratulálunk a helyezést elérő és minden résztvevő diáknak, illetve a felkészítést végző 
pedagógusoknak!

Az Alkaloida Beszerzés és Logisztika 
szervezeti egységéhez

 műszaki beszerző munkatársat keres
A munkakör felelősségi köre a társaság működéséhez szükséges anyagok és eszközök 
beszerzésével kapcsolatos operatív feladatokhoz kapcsolódik.
Fő feladatok:
	a jóváhagyott műszaki projektek, illetve beszerzési igények kielégítéséhez szükséges 

szállítói árajánlatok bekérése, elemzése, árak nyomonkövetése;
	a felelősségi körébe tartozó anyagok piaci helyzetének folyamatos figyelemmel 

kísérése; új beszerzési források felkutatása, javaslattétel új beszállítói kör bevonására;
	a szállítói szerződések, megrendelések előkészítése, elkészítése, a szerződésben 

foglaltak teljesülésének figyelemmel kísérése; az árukhoz kapcsolódó dokumentumok 
beszerzése;
	a beérkező számlák adattartalmának ellenőrzése.

Elvárások:
	felsőfokú, preferáltan műszaki / logisztikai / gazdasági végzettség;
	kiváló magyar, illetve angol nyelvű kommunikációs készség, írásban és szóban 

egyaránt;
	erős felhasználói szintű informatikai ismeretek;
	önálló, precíz munkavégzés;
	együttműködő és alkalmazkodó képesség.

Amiről mi gondoskodunk:
	multinacionális környezet, nemzetközi tapasztalat;
	jelentős szakmai háttérrel rendelkező, lendületes, támogató csapat;
	versenyképes juttatási csomag (célprémium, bónusz, cafeteria, lojalitás program, 

utazási költségtérítés).
Jelentkezés módja:
Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük, juttassa el önéletrajzát az 
ildiko.papphalaszne@sunpharma.com e-mail-címre.
A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatás a 06-42-886-299-es telefonszámon kérhető.

Könyveimről
Polcomon állva, katonás sorban várva,

időtől kopva, és a porban elbújva.
Állnak, s nem szólnak, hogy „Fogadj engem társnak!”,

állnak és várnak, rajtam némán kacagnak.
Gyűlnek a címek, mert én adok a bűnnek!
Új könyvek jönnek, s a régiek, elvesznek.

Gonda Attila

Vácis programok 2022 áprilisában

Népszerű szavalóverseny a Magiszterben
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Közéleti hírek

Az első magyar bölcsőde 1852. április 21-
én nyitotta meg a kapuit Pesten a munkás 
szülők és a gyermekeik előtt. Erre a napra 
emlékezve a Szociális és Munkaügyi 
Miniszter 2010-ben április 21-ét a Magyar 
Bölcsődék Napjává nyilvánította. 170 évvel 
az első bölcsőde megnyitását követően 
az idei évben 7. alkalommal gyűltek 
össze a megye, a környező települések 
kisgyermeknevelői, hogy közösen 
ünnepeljünk. A két éves kényszerszünet 
után valamennyi, részvételi szándékát 
jelző intézmény dolgozói izgatottan 
várták az újbóli személyes találkozást, a 
szakmai tapasztalatcserét. 9 település több 
mint 60 kisgyermeknevelője találkozott 
Tiszavasváriban. A programot igyekeztünk 
úgy összeállítani, hogy egy színes kulturális 
részt tartalmas, aktuális szakmai előadások 
kövessenek. Ünnepeltük a bölcsődei ellátás 
megszületését, a kisgyermeknevelőket, 
valamennyi bölcsődében dolgozó 
munkatársat. Közös, összehangolt munka 
eredménye a jól működő bölcsőde, a 
kiegyensúlyozott, óvodai nevelésre érett 
gyermekek, az elégedett szülők, akik jó 
érzéssel gondolnak vissza a bölcsődében 
eltöltött rövidebb-hosszabb időre. A 
programunkat mi mással kezdhettük 

volna, mint a bölcsődés gyermekeink 
„Tavaszköszöntő” című műsorával. A 
mondókás, énekes előadásuk valamennyi 
résztvevő szívét melegséggel töltötte 
el, mosolyt csalt mindenki arcára. Őket 
nagyobb gyermekek előadása követte. 
Paronai Anna, a Kabay János Általános 
Iskola 8. osztályos tanulójának és Nagy 
Péter, a Mechwart András Gépipari és 
Informatikai Technikum 13. osztályos 
tanulóinak zongorajátékát hallgattuk meg, 
majd Gál Marcell, a Deák Ferenc Általános 
Iskola 1. osztályos tanulója Csukás István: 
A nagy papucs tolvaj című versét adta 
elő a megjelenteknek. Ezt követően a 
Hétszínvirág bábcsoport „Struccparádé” 
című zenés-bábos előadása fokozta a jó 
hangulatot. A bölcsőde alapítványa, a „Kicsi 
vagyok én…” Alapítvány minden évben 
kitüntető díjat adományoz a kiemelkedő 
munkát végző kisgyermeknevelőknek 
az „Év kisgyermeknevelője” néven. 
2022-ben ezt az elismerést Dománé Gáll 
Zsuzsanna érdemelte ki közösségformáló, 
kisgyermeknevelői munkája elismeréséül. 
A díjátadást követően az intézmény teljes 
kollektívája meglepetés műsorszámot 
adott elő. Zenés pohártáncoltatás 
pezsdítette fel a hangulatot, ami nagy 

sikert aratott. A szünet után sokakat érintő 
témák kerültek fókuszba: Csipkés Szilvia 
gyógypedagógus, autista tanácsadó 
előadását hallgathattuk meg az autizmussal 
kapcsolatban. Az elméleti alapoktól 
kezdve gyakorlati tanácsokkal is szolgált. 
Őt követte az esztergomi Játékkunyhó 
munkatársainak előadása a játék, ezen belül 
a társasjátékok jelentőségének bemutatása 
a kora gyermekkorban. Varga Piroska 
és Horváth Zoltán játékgyűjteményének 
„kivonata” megtekinthető volt az előadást 
követően. A rendezvény zárásaként 
Reznek Istvánné tartott összefoglalót, 
előadást a „Kisgyermeknevelő szakma 
presztízse” címmel. Kellemes érzéssel 
töltött el minden résztvevőt, hogy 
újból találkozhattunk, beszélgethettünk 
valamennyiünket foglalkoztató dolgokról. 
A rendezvény sikeréhez hozzájárultak a 
támogatók is, melyek a következők: „Kicsi 
vagyok én…” Alapítvány, Találkozások 
Háza, Marci Fotó, Tiszavasvári Televízió.

Bízunk benne, hogy 2023-ban ismét 
lehetőségünk lesz megszervezni egy újabb 
szakmai napot, ami hasonlóan sikeres lesz, 
mint az elmúlt években is volt.

Munkácsi Ágnes
a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője

2022. április 20-án kimagasló elismerést 
vehetett át Reznek Istvánné, a Tiszavasvári 
Bölcsőde tavalyi évben nyugdíjba vonult 
vezetője. Az elmúlt évben a térség 
intézményvezetői a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete által adományozható Akócsi 
Ágnes-díj odaítélésére terjesztették 
elő. Az akkori vírushelyzet miatt 2021-
ben elmaradt a díjátadás, ami az idei 
évben valósulhatott meg. A kitüntetés 
névadója, Akócsi Ágnes 1926. január 
26-án született Szegeden. Kiemelkedő 
és jelentős szerepet játszott a bölcsődék 
fejlődésében. Munkájában a bölcsődék 
mennyiségi fejlesztése, a tervezés és annak 
megvalósítása igen nagy jelentőséggel 
bírt. A hatvanas években ugrásszerű 
fejlődést eredményezett hozzáértő 
munkája, a komplex bölcsődei koncepció 

kidolgozása, mely a bölcsődék építésével, 
berendezésével, felszerelésével, a személyi 
és tárgyi feltételek kidolgozásával és 
megvalósításával függött össze. Az 
ő nevéhez fűződik a mai bölcsődék 
alapdokumentumainak, a szervezeti és 
működési szabályok, a szakmai munka 
feltételrendszerének a kidolgozása 
is. Eredményes intézkedéseket 
kezdeményezett a képzés és a 
továbbképzés területén. Fáradhatatlanul és 
céltudatosan harcolt a bölcsődék ügyéért. 
Tevékenysége alapján méltán nevezhetjük 
az újkori bölcsődék megalapítójának. Az 
Akócsi Ágnes-díj a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete által - 1997-ben - alapított 
életmű díj. Azok a bölcsődei területen 
dolgozó szakemberek kaphatják meg 
ezt a díjat, akik kimagasló teljesítményt 
nyújtanak és munkájuk eredménye az 
országos bölcsődei hálózat szakmai 
fejlődésére is kihat. Az elismerés átadására 
évente kerül sor ünnepélyes keretek között. 
A Szociális és Munkaügyi Miniszter 2010-
ben április 21-ét a Bölcsődék Napjává 
nyilvánította, egyben intézkedett, hogy a 
bölcsődei dolgozók szakmai elismerései 
ezen a napon kerüljenek átadásra. Reznek 
Istvánné személyében az elismerő díjat az 
idei évben olyan ember kaphatta meg, aki 
30 éves vezetői munkájával hozzájárult 
ahhoz, hogy a térség bölcsődei ellátása 
minőségi változáson mehessen át. Nem 
csak intézményvezetői, de a szakértői 
munkája által megújulhatott, egységessé 
válhatott a bölcsődékben folyó szakmai 
munka. 

A kitüntetéshez szívből gratulálunk! 
Munkácsi Ágnes

a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője

A kimagasló szakmai munka 
elismeréseként minden évben egy 
kisgyermeknevelő kitüntetésben 
részesül, melyet a Magyar Bölcsődé 
Napján, április 21-én adunk át az 
arra érdemesnek. A „Kicsi vagyok 
én…” Bölcsődei Alapítvány „Az év 
kisgyermeknevelője” alapítványi 
díját 2022-ben Dománé Gáll Zsuzsa 
kisgyermeknevelő részére adományozta.

Dománé Gáll Zsuzsa a Kölcsey Ferenc 
Egészségügyi Szakközépiskolában 
megszerzett általános ápoló és asszisztens 
képzés után 1986. augusztus 01-től kezdett 
dolgozni a tiszavasvári Nagyközségi 
Tanács I. számú bölcsődéjében csecsemő 
és kisgyermekgondozó munkakörben. 
2001-ben a Dienes László Egészségügyi 
Szakközépiskolában Csecsemő-és 

kisgyermekgondozó vizsgát tett. Zsuzsa 
elhivatottsága mai napig kitartott a 
bölcsőde iránt, és immár 36. éve végzi 
munkáját a kisgyermekek között. 
Példamutató nevelői attitűdjével kivívta a 
gyermekek szeretetét, a szülők bizalmát, 
a munkatársai megbecsülését. Zsuzsa 
vidám, empatikus, melegszívű, nyitott, 
közvetlen személyiségű, a gyerekekkel 
és szülőkkel egyaránt hamar megtalálja 
a közös hangot. Lelkes és aktív tagja 
a bölcsődei dolgozók közösségének. 
Nyugodt, derűs légkört teremt maga körül, 
ahol a gyerekek és a felnőttek is szívesen 
töltik a mindennapjaikat. Zsuzsa aktivitása 
az intézményben lévő ünnepségek, 
rendezvények kapcsán példaértékű. 
Ötleteivel, kreativitásával a hagyománnyá 
vált programokat új köntösben 
próbálja megvalósítani, folyamatosan a 
megújulás lehetőségét keresi. Munkáját 
szilárd elméleti ismeret alapozza meg. 
Gondolkodásában a bölcsődei elvárásokat, 
értékrendeket magáénak érző és ezt a 
környezetétől is elváró kisgyermeknevelő. 
Szakmai felkészültsége, elhivatottsága, 
tenni akarása érzelmi biztonságot sugároz. 
Kiváló szervezőkészsége a bölcsődei 
ünnepek, események, a mindennapos 
tevékenységek kapcsán is követendő példa 
valamennyi kisgyermeknevelő számára. 
Az elismeréshez a teljes kollektíva 
nevében szívből gratulálunk! További 
munkájához sok sikert, kitartást és jó 
egészséget kívánunk!

Munkácsi Ágnes
Intézményvezető

Altató
Aludj kis gyermekem

Eljött már az este,
Szobánk ablakán át

A fényes hold les be.

Aludj szép gyermekem
Nyomjon el az álom,
Gyönyörű szemedre

Álom tündér szálljon.

Aludj kicsi szentem,
Legyen nyugodt álmod,

Ne zavarjon senki,
Ha szemed lezárod.

A tacskó kutya is
Házában szendereg,
A játékban elfáradt,
Most békésen piheg.

A macid is alszik,
Ágyadban szundikál,
A párnádon nyugszik

Téged is oda vár.

Látom, te is alszol
A pillád se rebben,
Féltőn óvom álmod
Ringató ölemben.

Bónis László

„Az év kisgyermeknevelője” 2022-ben

Dománé Gáll Zsuzsa kisgyermeknevelő
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Kultúra - szórakozás

2022. április 22-én Élő történelem címmel rendhagyó történelem órán vehettek részt  
a Vasvári Pál Múzeumban az diákok. Olajos Csaba solymászbemutatóját és a Colonia 
Rostallo Kulturális és Hadtörténeti Alapítvány tagjainak római légiós bemutatóját óriási 
érdeklődés kísérte.

Élő történelem

Áprilisban is gazdag programkínálat várta az érdeklődőket a Városi Könyvtárban. 
Folyamatosan érkeztek az általános iskolai osztályok, óriási érdeklődés kísérte  a 
„Kiterjesztett valóság – virtuális valóság” interaktív könyvtári foglalkozásokat. Továbbra 
is várjuk az iskolai osztályokat, óvodás csoportokat, előre egyeztetett időpontokban. 
Húsvétváró foglalkozásra április 12-én a Lurkó Kuckó Óvoda ovisai látogattak el. A 
Kreatív Olvasóink Klubjának tagjai húsvéti asztali díszeket készítettek. 
Április 19-én Kádár Anikó funkcionális és holisztikus táplálkozási tanácsadó tartott 
előadást a Városi Könyvtárban, majd április 21-én Társ a játékban címmel a társasjátékok 
fejlesztő hatásairól tartott bemutató foglalkozást Horváth Zoltán játékmester és a Varga 
Piroska gyógypedagógus.
Petőfi 200 címmel könyvtárhasználati vetélkedőt tartottunk 5-6. osztályos általános 
iskolás diákok számára 2022. április 26-án, ahol játékos formában mérhették össze 
tudásukat. A szoros versenyben helyezést értek el: 

I. helyezett: Maczkó Máté, Chrenkó Vilmos, Paronai László Péter 6. osztály 
tanulók,

II. helyezett: Papp Olívia, Oláh Jázmin, Szilágyi Dorka 5. osztályos tanulók,
III. helyezett: Borbély Zsombor, Veres Bence Benjamin, Németh Zoltán 5. 

osztályos tanulók. 
Valamennyi résztvevőnek és a felkészítő pedagógusoknak gratulálunk.

Április 28-án Kedvenc mesém címmel óvódások városi mesemondó délelőttjének adott 
otthont a Városi Könyvtár Gyermek részlege. Az Hétszínvirág Bábcsoport műsora után 
11 óvodás mondta el kedvenc meséjét. Valamennyi gyermeknek gratulálunk, hiszen 
minden résztvevő saját óvodájában a legjobb mesemondónak bizonyult, s óvodájukat 
képviselték a mesemondó délelőttön. Minden résztvevő ajándékkönyvvel térhetett haza. 
Az ügyes mesemondók közül a legjobbak az ajándékkönyv mellé oklevelet is átvehettek. 

I. helyezett:  Járcsics Petra Fülemüle Óvoda,
II. helyezett:   Rézműves Julianna Minimanó Óvoda
III. helyezett:  Cziczás Linett Fülemüle Óvoda

Kiss Viktória Lurkó Kuckó Óvoda
Különdíj:   Bódor Zsuzsanna Fülemüle Óvoda
   Losonczi Léna Varázsceruza Óvoda

Kulcsár Lászlóné

Tavaszi Programdömping a Városi 
Könyvtárban
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Közlemények-Információk

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Bodon Levente           /2022.03.06./
Kiss Kiara                   /2022.03.19./
Fehér Zsombor Imre   /2022.03.27./
Berecz Kiara Erzsébet /2022.03.29./
Borza Ákos Olivér    
Fegyveres Soma
Balogh Ramón
Sarudi Bogát Hunor
Ábri Tamás Dávid
Lakatos Richárd Alen
Poczkodi Daniella Napsugár
Sári Róbert Marcell
Szilágyi Lilien Alexandra
Kóti Medox

Akik házasságot kötöttek
Papp Edina - Győrfi János
Vadas Adrienn – Nagy Máté
Szuvák Eszter – Pap Adrián
Takács Myra – Herczeg Tamás
Girincsi Anett – Losonczi Lajos

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári, Kossuth út 17 sz. alatti  54 
m2-es  üzlethelyiség kiadó vagy eladó. 
Érdeklődni lehet személyesen, vagy 
telefonon: Balogh László ügyvezetőnél.  
06 30/249- 9966, VASÉP Kft. 
Tiszavasvári, Nánási út 2.
Tiszavasvári csendes utcáján, jó 
környéken három szobás téglából épült 
ház eladó!  Irányár: 12. 200.000.- Ft Tel: 
06 70/260-5791
Polgáron 76 m2 es téglaépítésű ház 
eladó. Új fürdőszoba, nyílászárók most 
cserélve. Irányár: 14. 990.000.Ft  Tel: 06 
70/260-5791
Polgár frekventált részén 73 m2 es kertes 
ház 2 beállásos garázzsal eladó. Irányár: 
23. 690. 000.-Ft  Tel: 06 70/260-5791
Tiszalök központhoz közeli részén 
kínálok eladásra egy 137 m2 es 
szilikátból épült teljes egészében 
felújított  2 szintes házat. Irányár: 32. 
900.000.Ft  tel: 06 70/260-5791
Polgár központi részén eladó egy 78 
m2 es szilikátból épült ház. Irányár: 
18.990.000. Ft Tel: 06 70/260-5791
Polgár központhoz közeli utcájában 
75 m2 es  téglából épült ikerház eladó. 
Irányár : 21.200.000.-Ft  Tel: 06 70/260-
5791
Tiszalök új üdülő részén hat szobás 
saját fürdőszobával rendelkező, 
csónakházzal, fedett közös étkezővel 
ellátott üdülő eladó.
Irányár: 29.990.000. Ft  Tel: 06 70/260-
5791
Tiszavasváriban , 3 szintes családi ház 
szaunával, szoláriummal, vállalkozásra 
alkalmas helyiségekkel eladó. 
Irányár:31.990.000.-Ft  Tel: 06 70/260-
5791
Tiszavasváriban a 36-os főút mellett 
eladásra kínálok egy teljesen felújított, 
1995-ben szilikátból épült, 104 m2-es 
kertes családi házat.
Irányár: 28.200.000.-Ft  06 70/260-5791
Tiszavasvári  főutcáján szilikátból épült 
107 m2- es, 4 szobás családi ház eladó.  
Irányár: 23.990.000.Ft Hívjon most!
06 70/260-5791
Eladó készpénz+részletfizetésre kertes, 
felújított lakás Dobó Katalin út 12.sz. 
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 
nyári konyha. Fűtés: fatüzelésű kályha) 
Érd.: 06 30/267-1424

AUTÓMOSÓ ELADÓ! Tiszavasváriban 
a Lakótelepi Autómosó egészségügyi 
okok miatt eladó. 110 m2-es műhely 
teljes felszereltséggel, bevezetett 
vendégkörrel, tevékenység bővítési 
lehetőséggel. Érdeklődni lehet: 
06/30/375-8763

Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732

Szolgáltatás

Pala és cseréptetők tisztítása, javítása, 
festés, teljes körű felújítása. Ingyenes 
kiszállás és árajánlat. Hívjanak 
bizalommal. 
06 30/232-5135

Földmérés, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, 
egyéb földmérési munkák! Tel: 30/ 368-
9797

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Szabó András / Keskeny u.    
Kató Lajos / Mártírok u.     
Farkas Imréné sz. Virág Anna / Kisfaludy      
Zsoldos István / Csokonai u.   
Bagdi László / Március 21. u.      
Bősze János / volt  Kossuth Lajos u.     
Molnár Sándorné sz. Róka Jolán / 
Szorgalmatos
Munkácsi Máté / Kossuth Lajos u. 
Lakatos Jánosné sz. Tóth Zsuzsanna / volt  
Kodály Zoltán u. 
Béres János / Hajdúnánás-Tedej
Kovács Lajosné sz. Szabó Margit / 
Szorgalmatos
Kanyuk Tamásné sz. Barabás Renáta / 
Dózsa György u. 
Balázs Géza / Csokonai u.  
Soós Jánosné sz. Tóth Margit / József  Attila  
u. 
Ujvári Mihályné sz. Almási Julianna / 
Kinizsi u. 

Polgármester fogadónap:
2022. 06.06. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2022.06.01. szerda  08.00-12.00
2022.06.15. szerda  08.00-12.00

Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140

Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516

Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793

Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es 
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser 
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre, 
illetve a mentőszolgálathoz!

Tűzoltóság:
06 42/520-304

Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:

Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási 
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/611-60-74”

Ez is - Az is
Eladó 3 kerekű ELGÓ  Elektromos 
rokkant kocsi üzemképes állapotban. 
Érdeklődni: 06 70/414-3390
Kecskegidák eladók! Érd. 06 70/236-
4155
Vásárolj tőlünk! Találd meg a 
telefonodhoz illő bármely kiegészítőt! 
Minden típusra rendelhetők tokok, 
üvegfóliák headsetek, és egyéb 
tartozékok.
www.tokcity.hu   Tel.: 30/388-8802
Postatiszta bélyeggyűjtemény, blokkok, 
ívek, külföldi bélyegek, bélyegberakók 
eladók! Érd.: 06 20/369-1544,  Nagy 
Gábor
Régi motorokat keresek megvételre: 
Simson, Mz, Etz, Jawa, stb. Lehet 
hiányos, üzemképtelen is. 06-20/938-
8504
Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető
Érd:Szabó Lajos, Petőfi út 118.  Tel.:06 
20/ 215-3400
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 
Méterben, Gurigázva! Szállítás és 
mérlegelés megoldható! TEL: 06 
30/696-39-61

Álláshirdetés
Tiszavasvári húsboltba keresünk férfi 
és női eladókat. Érdeklődni: 06 30/953-
1624

Május 13-26.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Május 27-Június 02.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Június 03-09.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Június 10-16.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 

Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520-
080-as telefonszámot!

Tiszavasvári Járási Hivatallal 
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük, 
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346
dr. Nyáguly István körzetében 
2022. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL
Rendel: Farkasné dr. Szabó Éva
házi gyermekorvos
Hétfő: 13:00-15:00
Kedd:  9:30-11:30
Szerda: 13:00-15:00
Csütörtök: 9:30-11:30
Pénteki napok rendelési ideje:
március 04.  8:30-10:30
március 11. 12:30-14:30
március 18. 12:30-14:30
március 25. 8:30-10:30
április 1. 12:30-14:30
április 8. 12:30-14:30
április 22. 8:30-10:30
április 29. 12:30-14:30
Rendelési időben hívható
Rendelői telefonszáma: 06-30/298-1973
Módosul a gyermekorvosi rendelési idő
2022. januártól a Tiszavasvári I. számú 
házi gyermekorvosi körzetet Dr. Jóna 
Angelika Gizella gyermekorvos látja 
el. A rendelés helye változatlanul a 
Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti 
Központi Orvosi Rendelő emeleten lévő 
rendelőhelyisége. A rendelési idő az 
alábbiak szerint alakul:
Hétfő:   8:30-10:30
Kedd:   13:00-15:00
Szerda:   8:30-10:30

Csütörtök:  13:30-15:30
Péntek: páros hét 8:30-10:30
               páratlan hét: 13:00-15:00
Tanácsadás: kedden 12:00 órától
Dr. Horai Károly körzetében
2022. március 1.-től helyettesít: 
Dr. Bodnár Zoltán háziorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 11:00-13:00
Kedd: 14:00-16:00
Szerda: 11:00-13:00
Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 11:00-13:00
Rendelési időben hívható telefonszám:
0630-558-2833

Pető Károly halálának 1. évfordulójáról 
megemlékezést a mellékelt képpel és a 

következő idézettel:
„A titokzatos égben vagy talán, 

Mi némán felnézünk, s a szívünk fáj. 
Sírunk, pedig Te most fenn az égben 

Már rég pihensz angyalok ölében.
Nekünk most mennünk kell tovább, 

De szívünkben vagy, s gondolunk Rád! „
A gyászoló család.

„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De te számunkra sose leszel halott,

Örökké élni fogsz, mint a csillagok!»
Fájó szívvel emlékezünk Bosák 

Károlyra halálának 3. évfordulóján.
Szerető felesége, gyermekei, unokái és 

családtagjai.
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Sport hírek

Ha a száraz tényekkel akarom 
kezdeni a hírt, akkor csak annyi, hogy 
2021 legjobb Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei utánpótlás labdarúgó edzője a 
tiszavasvári Szabó Zoltán. Mindazon túl, 
hogy gratulálunk, kijelenthetjük, hogy 
ez az elismerés nem egy év munkának 
szól! Amikor 1999-ben a Tiszavasvári 
labdarúgó csapat megfelelő anyagi 
támogatás hiánya miatt visszaesett a 
megye II-be, Te, mint egykori kiváló ifista 
jöttél, és góljaiddal segítetted a csapatot. 
Már akkor felmerült a focit kedvelőkben 
a kérdés, hogy ezt a tudást valamikor 
tovább tudod-e adni? A válasz ott van a 
kezedben elismerő plakett formájában. 
– Az az ember, aki szereti a labdarúgást, 
az aktív játék után is megpróbál ott 
maradni a sportág körül. Én az edzőséget 
választottam! 2008 őszén kértek fel, hogy 
vigyem az U9-es csapatot. Úgy gondoltam, 
hogy ehhez le kell mennem óvodai szintig, 
hogy már akkor kezdjük a kiválasztást 
és a foglalkozást a gyerekekkel. Ezzel is 
magyarázható, hogy az így felnövekvő 
srácok a serdülőben és az ifiben is 
megállják a helyüket úgy, hogy hozzák a 
jobbnál jobb eredményeket. – Van értelme 
már ovis korban elkezdeni a velük való 
foglalkozást, amikor mindannyian arra 
szaladnak, amerre gurul a labda? – 
Ezt hívjuk csirkefocinak, de ennek az a 
lényege, hogy a gyereket érdekli a labda. 
Lehet nevetséges, de én már az ovikban ki 
szoktam ülni a padra, és nézem a gyerekek 
mozgását. Tud-e hátrafele futni? Milyen a 
helyezkedése? - és még sorolhatnám. Már 
ebből meg lehet állapítani a koordinációs 
készségüket. Egy jó szemű edző ezt ki tudja 
szúrni, csak sajnos mire elérik azt a kort, 
hogy lehet velük komolyabban foglalkozni, 

sajnos sokan „pályát módosítanak”! - Ez 
a számítógépes világ elviszi a gyerekek 
érdeklődési körét a sportról? -  Sajnos 
igen! A kemény munka az, ami igazán 
versenysportolóvá teszi az embert. 
Eddig eljutni, vagy eljuttatni valakit az 
igazán nagy meló! – Aki ismer, az tudja, 
hogy nagyon maximalista vagy attól 
függetlenül, hogy szereted a sportolóidat 
és apáskodsz felettük. Hogyan látnak 
Ők Téged? – Igen! Sajnos olykor kicsit 
túlzásokba is esek, amit van, aki el tud 
fogadni és van, aki nem. Tehetnék másként 
is, bújhatnék más ember bőrébe, de ott 
nem érezném jól magam! Egy biztos: amit 
teszek, azt szimplán a gyerekekért teszem. 
Nagyon szeretem Őket. Nem véletlen, 
hogy nekem is van három példány belőle! 
Hogy Ők hogy látnak engem? Erről Őket 
kellene megkérdezni. Úgy látom Ők is 
ragaszkodnak hozzám, így szerintem 
kölcsönös a szeretet. – Gondolkodtál már 
azon, hogy váltani kellene és a felnőtt 
csapatot szeretnéd edzeni? -   Erre a 
kérdésre azt szoktam válaszolni, hogy 
az ember mindig azt a feladatot látja el, 
amit rábíznak! Én büszke vagyok azokra 
a gyerekekre, akik itthon futballoznak, és 
azokra is, akik már elkerültek, és felnőtt 
bajnokságban játszanak – akár magasabb 
szinten! – Nem furcsa az, hogy kinevelsz 
egy tehetséges gyerekcsapatot, akik idővel 
tovább lépnek, és a babért nem Te aratod 
le? – Az a meglátásom, hogy amióta a 
sportban is a pénz dominál, így nagyobb 
szerepe van a menedzselésnek, mint a vele 
született tehetségnek, és ezzel mindent 
elmondtam. – Legnagyobb edzői sikered? 
– Három zsinórban szerzett serdülő megyei 
bajnokság megnyerése, (a negyedik is 
meg lett volna, de sajnos a Covid elvette 
tőlünk). – Leg emlékezetesebb meccs? 
-  Tavaly Baktalórántházán játszottunk, 
és 4:1-re vezettek. Aztán a gyerekek 
erőt vettek magukon és 10 perc alatt 
megfordítottuk a meccset. Nyertünk 5:4-
re! Ott azon a pályán, ahol rajtunk kívül ez 
talán egy csapatnak sikerült! Itthon aztán 
simább volt, mert nyertünk 12:0-ra! – Ez 
a megyei elismerés ad egy pluszlökést a 
munkádhoz? – Biztos ad, de ezután sem 
fogok másként hozzáállni, mint eddig! – 
Végszó: - Jó tanár mindig akad, ha a diák 
készen áll! – Köszönöm, és további sok 
sikert, valamint jó egészséget hozzá!

Fülöp Attila

Az Ajak elleni győzelemmel már biztosnak 
mondható, hogy az U16-os csapatunk 
Szabó Zoltán mester vezetésével 
Bajnok! Szívből gratulálunk a srácoknak 
és edzőjüknek Zolinak, aki nem mellesleg 
az év megyei utánpótlás edzője díjat is 
bekebelezte! U19 csapatunk is hasonló 
cipőben jár, hiszen a Sinka csapat is vezeti 

a bajnokságot, csak a bajnoki cím várat 
még magára, mert ott még több forduló 
van hátra. A múlt havi vegyes eredmények 
után, felnőtt csapatunk is feltámadt, hiszen 
a Rakamaz és Nyíribrony legyőzése mellett 
csupán az örök rangadón a  Tiszalök ellen 
értünk el 1:1-es döntetlent! Hajrá fiúk, 
Hajrá Vasvári!!!!!!

A Tiszavasvári - Nagykálló felnőtt 
labdarúgó mérkőzés szünetében 
május 21-én 11-es rúgó verseny 
lesz! Amelynek győztese az országos 11-
es rúgó bajnokságban történő részvételi 
lehetőséget nyeri. Az első három helyezett 
1-1 magyar válogatott mezt is nyer!  A 
nevezés ingyenes, nevezni Leányvári 

Attila és Fazekas Viktornál lehet, vagy az 
alábbi telefonszámokon: 06 70/369-8201, 
06 20/316-6647. Az országos verseny 
helyi fordulóját a Tiszavasvári Sport Klub 
szervezi és bonyolítja felnőtt és junior 
kategóriában. Nevezni a verseny hivatalos 
honlapján: tizenegyesrugo.hu

2022.04.24-én lezajlott 
az idény első versenye, a 
szezonnyitó horgászverseny 
a Kacsáson. A verseny 
„teltházas” volt, 40 

horgász vett részt. Az időjárás eleinte 
sajnos nem kedvezett, szakadó esőben 
kellett megkezdeni a versenyt, utána 
eléggé változatos volt, amely sajnos nem 
kedvezett sem a horgászoknak, sem a 
halaknak. Kapás így is volt szerencsére, 
közel 38 kg ponty került szákba, illetve 

8 kg egyéb hal. A verseny dobogósai a 
következőképp alakultak: I. Pásztor Máté, 
II. Vámosi Viktor, III. Kóka Zsolt. A 
legnagyobb hal különdíjat szintén Pásztor 
Máté nyerte, egy gyönyörű 4,44 kg-os 
ponttyal. Ezúton szeretnénk gratulálni 
a helyezetteknek, illetve az összes 
résztvevőnek, és köszönjük, hogy eljöttek! 
Reméljük, hogy a közeljövőben még sok 
ilyen eseményen találkozhatunk!

az Elnökség nevében: 
Szögi Roland elnök

A Kacsás tó májusi nyitva tartás:
Hétfő-Szerda: ZÁRVA 
Csütörtök: 7:00 – 18:00 

Péntek: 7:00 – 18:00 
Szombat: 7:00 – 18:00 
Vasárnap: 7:00 – 18:00

Nyíregyháza Vadasparkba lévő 
kürtőskalács sütőbe,

állandó munkára munkatársat keresünk!
Feladatkör: kürtőskalács készítés és árusítás.

Munkarend: Változó, minden második szombat-vasárnap szabad.
Szakképesítés nem feltétel!

Elsősorban Tiszalöki, Tiszavasvári, Nyíregyházi, lakhellyel rendelkezők 
jelentkezését várjuk.

Jogosítvány előnyt jelent.
A munkába járást a munkáltató biztosítja.

Nem csak női munkaerő jelentkezését várjuk.
Májustól időszakos munkára, 18 évet betöltött 

diákokat is várunk csapatunkba.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés a +36-20/392-21-80 telefonszámon, 
vagy 

a reszegikurtos@gmail.com email címen.

A megye legjobb utánpótlás edzője

Bajnok az U16-os labdarúgó csapatunk!

FOCI
Csak be kell rúgni…

Kedves Horgásztársak!

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk hálás köszönetet 
mindazoknak,

akik felejthetetlen halottunk,
Munkácsi Máté

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély gyászunkban 

osztoztak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Mészáros Gabriella Piroska

 halálának 1. évfordulóján
„Egy anyai szív, mely megszakad

Nem megy tovább, megakad,
Csak az tudja ezt érezni,

Aki meg tudja ezt érteni!”
Fájó szívvel emlékezünk:

örökké gyászoló édesanyád, és 
családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szombati József

halálának 4. évfordulójára emlékezik
felesége, 2 fia, 3 unokája és a 4 éves 

dédunokája, Álmoska 
„Nézem a fényképed, szememben 

könnyek,
Rólad az emlékek jönnek és jönnek!
A lelkem szomorú, lehetek bárhol
Folyton csak azt érzem, mennyire 

hiányzol!”
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A napokban értesültem, hogy egyik ismerősöm, 
Becskereki Sándor, aki 4 éve vak, anyagi és egészségügyi 
problémájára hivatkozva megvált volna egyetlen 
kutyájától, hogy jobb életet biztosítson számára. Aztán 
meglátva otthonát szembesültünk azzal a ténnyel, hogy 
itt sokkal többről van szó, mint egy kutya megmentéséről. 
Sanyi embertelen körülmények között lakik, mert egy volt 
albérlője egy igen jelentős közüzemi tartozást hátrahagyva 
lelépett! Már sok mindent kapott, amiért nagyon hálás, 
és nagyon szépen köszön minden segítséget! A vakság  
és a sokszori éhezés (Vaksági járadéka 25.000.-Ft) 
Sándort nagyon megváltoztatta (NEM ISZIK! NEM 
DOHÁNYZIK! NEM KÁVÉZIK!), az egész életét 
újragondolta, és az újrakezdéshez, mint tudjuk, sosincs 
késő!!! Szeretne a jelenlegi lepusztult kamra helyett a 
„fenti” komfortosabb lakásában lakni, de sajnos egyedül 
nem tudja élhetőbbé varázsolni. Ehhez szeretné a 
segítségünket kérni! A lakás felújításában szerepet vállal 
Tiszavasvári Város Önkormányzata! Aki úgy gondolja, 
megteheti, és szeretne segíteni, ezen a bankszámlaszámon 
megteheti:

 Becskereki Sándor  10402685-86768649-68501000  
(IBAN szám: HU2610402685-86768649-68501000-
külföldi utaláshoz) 
K&H Bank A Közleménybe kérném beírni:Adomány
Segítségüket hálásan köszönjük! 

Papp Ágnes

Közös Összefogással 
Segítsünk

Becskereki Sándornak
Kedves Segítők és Jótevők!


